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Dinamizar

e divulgar a Cultura

Atualmente, o CRBA possui autonomia pedagógica na área da música
e aguarda a autorização definitiva
na área da dança, tendo feito parte
do núcleo que criou o seu ensino em
Portugal. Esta espera deve-se ao facto
de o atual edifício estar assente sob
vestígios romanos antigos e as obras
iniciadas na altura, terem que cessar.
No entanto, já se encontra previsto
o arranque da criação, de raiz, de
uma escola de dança, com todas as
condições necessárias, autonomia e
autorização definitiva para a respetiva
lecionação.
Para o diretor, “o objetivo principal
do Conservatório, para além de dar a
conhecer a música, foi sempre criar
músicos e alimentar o ensino superior
artístico. A ideia, dentro desta oferta do
ensino articulado, é criar músicos profissionais por excelência”, acrescenta.
A estabilidade financeira dos últimos
anos permitiu fazer investimentos em
atividades pedagógicas, como, por
exemplo, o primeiro Festival de Per-

cussão Internacional, há dois anos,
que reuniu em Beja figuras de relevo
mundial.
O CRBA possui todo o regime oficial, articulado (básico e secundário),
supletivo e livre, com quase toda a oferta instrumental. No regime livre, dentro
da sua autonomia de gestão, criou um
departamento de música popular, derivado da convicção de que a cultura do
país deve ser promovida. Encontra-se
equipado com quatro salas de formação, um auditório, um mini-auditório
polivalente para música e dança, salas
individuais de instrumentos e uma sala
dedicada à percussão.
Com 675 alunos e 43 colaboradores – dos quais 29 são docentes –,
para além de todas as solicitações de
atuação por parte do meio cultural, os
seus três eventos mais importantes
coincidem com os finais de período.
Apresenta ainda o curso de instrumentistas, em abril, que vai na 16ª edição,
e os cursos de Sevilhanas e Flamenco.
Para o Natal, está planeado o primeiro

O Conservatório Regional
do Baixo Alentejo (CRBA)
nasceu há cerca de 20
anos, fruto de um projeto
intermunicipal. Hoje é uma
asso ciação co mpos t a
pelos municípios de Beja
(sede), Castro Verde e
Moura – tríade de polos
administrativos –, Ferreira
do Alentejo, Serpa, Altivo,
Aljustrel e Almodôvar.
Mauro Dilema, diretor do
conservatório, fez-nos
a apresentação desta
casa, que tem como foco
o fomento da música
profissional.

curso dedicado às cordas e, para o
final do ano, estão em vista eventos
que aglomeram vários segmentos
instrumentais, aproveitando as férias
escolares.
Na opinião do músico, esta oferta
educativa é fulcral “ao terem criado uma
orquestra, com a colaboração do coro e
dança, motivando os alunos e criando
experiências necessárias para cativar o
maior número de músicos, sempre promovendo as parcerias com as diversas
entidades sociais e culturais da região”.
Para o futuro, para além do já referido espaço afeto à dança, o objetivo
primordial “é levar a música que aqui
é feita para o exterior, promovendo a
cultura e divulgando o que de bom se
faz no CRBA”, conclui Mauro Dilema.

